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Af Ejgil Rahbek

Prioritering af
vej- og stiprojekter
I forbindelse med det årlige møde om vej- og stiprojekter med kommunen, bliver de forskellige
ønsker om forbedringer
og nye projekter prioriteret. Prioriteringen ser således ud:
1. Etablering af det manglende stykke cykelsti langs
Næshøvej ind mod Næshøjskolens Parkeringsplads
2. Etablering af dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af strækningen
Hørslev – Stillingvej.
3. Etablering af manglende stykke cykelsti langs
Ketting Parkvej frem til
Tåstrupvej
4. Etablering af rundkørsel Næshøjvej – Rødlundvej, projekt 483.
Som vi skrev om i forrige
nummer af Paraplyen er
der sat penge af i 2010 til
strækningen på Lillering
fra Aralievejens udmun-

ding til Rødlundvejs udmunding, hvorfor dette
projekt ikke mere er med
på denne prioriteringsliste.

Kollektiv trafikplan
– A-buslinier
Århus Kommune er sammen med Midttrafik og
Region Midtjylland i gang
med at lave en ny kollektiv trafikplan for Århus og
omegn. Planen skal træde i kraft i sommeren
2011.
Tavlen skal ”vaskes ren”
for alle de nuværende
bybuslinier i Århus samt
nogle af de regionale
busruter. Der kommer et
nyt og anderledes busnet, som passer bedre til
byens udvikling og borgernes rejsebehov. Tanken er at opnå en mere
attraktiv og effektiv kollektiv trafik.
Grundstammen skal være
et net af hyppige og direkte buslinier, som med
kort rejsetid især kører
langs indfaldsvejene.
Princippet er, at busserne
kører så hyppigt, at der
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ingen ventetid vil være,
og princippet om et Abusnet kendes i København og andre større
byer.
I Århus skal der i dagtimerne køre mellem seks
og tolv afgange i hver retning i timen. Nogle af Abusserne vil fortsætte udover kommunegrænsen til
større omegnsbyer tæt
på Århus.
Det grovmaskede A-busnet skal suppleres af mere lokalt rettede bybuslinier, som vil dække områderne mellem og udenfor
A-buslinierne.
Planerne om disse ændringer i den kollektive
trafik i Århus er sendt i
offentlig høring, og Fællesrådet har indsendt bemærkninger til planerne.
For det første finder Fællesrådet det ikke tilfredsstillende, at A-bus princippet ikke tænkes gennemført i den vestlige del
af Århus, idet planerne ikke indeholder en A-buslinie på Silkeborgvej.
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For det andet finder vi, at
det ikke er muligt at forholde sig til det mere fintmaskede net af linier,
som dækker områderne
mellem og udenfor Abuslinierne. Men Fællesrådet har noteret sig, at
den del af planerne vil
fremkomme i løbet af det
første halvår af 2010.
Det er Fællesrådets opfattelse, at disse ændringer vil indvirke drastisk
på busbetjeningen i vort
lokalområde. Der vil ske
væsentlige omlægninger
og kørselshyppigheden
vil højst sandsynligt også
blive ændret i negativ retning. Så Fællesrådet vil
være meget opmærksom
på, hvordan de kommende planer om A-busnettet
planlægges og på, hvordan det detaljerede net
udformes.

Cykelsti mellem
Harlev og Tåstrup
Tåstrup Borgerforening
har gennem en del år arbejdet ihærdigt for at få
etableret en cykelsti mellem Harlev og Tåstrup.
I forbindelse med skole-

vejsanalysen, som blev
afsluttet i 2004, konkluderedes det, at der ikke
var behov for en cykelsti
mellem Harlev og Tåstrup.
Siden 2004 er der imidlertid sket et holdningsskifte til etablering af cykelstier. Dels har den nuværende regering afsat
store midler til fremme af
cyklismen i Danmark med
henblik på, at flere bruger
cyklen dagligt, herunder
at flere skolebørn cykler
til skole. Dels har Århus
Kommune fulgt regeringens planer op med forøgede bevillinger til cyklismen.
En stor del af disse forøgede bevillinger vil blive
anvendt til etablering af
flere cykelstier og flere
sikre skoleveje, idet flere
og mere sikre cykelstier
er et væsentligt element
for at få flere til at tage
cyklen. For Tåstrup vil det
betyde, at ønsket om en
cykelsti formentlig vil blive vurderet mere positivt.
Et andet forhold, som kan
få betydning for etable-

ring af en cykelsti er, at et
stort fredningsprojekt
måske er på vej ved Tåstrup mose og sø. En
fredning, frivillig eller ej,
har to formål. Dels beskyttelse af naturen, dels
mulighed for offentlig adgang, og i den forbindelse vil der blive behov for
bedre adgang til Tåstrup
området, herunder bedre
adgang for gående og
cyklende. Og dette forhold vil formentlig fremme mulighederne for en
cykelsti.
Uanset fredning eller ej
vurderer Fællesrådet, at
der er et stort behov for
en cykelsti mellem Harlev
og Tåstrup, og det skal
samtidig tages med i betragtning, at der i dag er
39 skolesøgende børn,
som dagligt skal bruge en
sikker cykelsti til skole og
til sports- og fritidfsaktiviteter. Det er en stor ændring i forhold til skolevejsundersøgelsen i 2004.
Så Fællesrådet er af den
opfattelse, at der er nye
begrundelser for at tage
sagen op igen, og vil støtte Tåstrup Borgerforenings
arbejde på erhver måde.

Husk at Fællesrådets møder er åbne møder
Se mødedatoer på side 2
4

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN

Paraplyen har jubilæum
Af Dorte Vind

Nr. 50 er udkommet!

Hvad skrev de om?

50 numre er det blevet til,
siden det første nummer af
Paraplyen udkom i efteråret
1994.
Dengang bestod informationsudvalget af Frits Thomsen, som også var formand
for Harlev Fællesråd, Knud
Nicolaisen, Dorte Vind, Preben Arndt, Lene Krath, Rita
Graugaard, Pedersen og
Hans Peter Madsen, som
stod for layout og opsætning
af bladet.
Det nuværende info- og bladudvalg udgøres af Arne Nielsen, Ejgil Rahbek og Dorte
Vind. Ejgil har været med
siden blad nr. 9, som udkom i
efteråret 1997, og Arne kom
til med blad nummer 35 i
sommeren 2006. I en lang
årrække tog Claus Gregersen
sig trofast og med stort engagement af layout og opsætning af bladet. Flere har i
årenes løb lagt tid og kræfter
i at skabe et læseværdigt
blad med lokalt afsæt. Senest har Lisbeth Johnsen
siddet i udvalget fra 2003 til
foråret 2009.

I det første nummer af bladet
var en stemmeseddel, hvorpå man kunne tage stilling til
en ny linjeføring for bus nr. 55
– ja eller nej til, at bussen
skulle køre omkring Rødlundvej og Lokalcenter Næshøj. Netop nu er den kollektive trafik igen til debat. En
omfattende omlægning af
samtlige buslinjer er på bedding. Nogle emner kommer
tilbage med mellemrum!
Det er ret sjovt at bladre i de
gamle numre og se de mange artikler om lokale forretninger, virksomheder, institutioner og foreninger af alle
slags. Der har været omtale
af adskillige jubilæer, byfester, fastelavnssoldaterne, de
lokale gårdes historie, udstykning af nye byggegrunde,
opførelse af nye børneinstitutioner, planer om at lukke
biblioteket eller at bygge et
nyt. Trafikale problemer, etablering af stier, anlæg af byparken og ikke mindst planlægning og etablering af mo-
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torvejen med tilkørselsramper og rundkørsler, alt sammen emner, som har optaget
borgerne i Harlev og fyldt i
Paraplyens spalter. I hvert
nummer har der været det
faste punkt med orientering
fra Fællesrådet, som har
holdt os alle orienteret om
planer og tiltag af betydning
for Harlev-Framlev området.

Vi bliver ved!
Paraplyen har vist sig at være et livskraftigt blad. Der er
fortsat masser af interessante emner at skrive om, fordi
Harlev er et område i udvikling og med mange kreative,
aktive og engagerede borgere. Det nuværende info- og
bladudvalg fortsætter ufortrødent, men vi kan sagtens
bruge flere hænder i udvalget, og fornyelse er altid velkommen. Går du rundt med
skrivekløe, og har du lyst til
at være med, så er du meget
velkommen! Kontakt blot én
af os i Info og blad.
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Byparken
Af Arne Nielsen
Harlev Bypark har været med
i et pilotprojekt sammen med
parker i Hasle og Lystrup-Elev
med henblik på at skabe et
grundlag for en parkudviklingsplan for alle parker i Århus kommune.
Delprojektet i Harlev er nu
ved at nærme sig afslutningen af første fase.
Til denne første fase afsatte
Natur og Miljø et beløb på
300.000 kr. til realisering af
nogle af de ideer, der kom
frem i forbindelse med en
workshop for interesserede
borgere i Harlev, samt ideer
fra skolens elever, hvor Natur
og Miljø også havde en dag
med workshops.
Der er nu etableret en rundbanesti, der følger udkanten
af byparken på ca. 800 m.
Det er tanken at den kan benyttes af motionister, der har
lyst til løbeture i nærområdet.
Det er fællesrådets ønske at
der kan skaffes midler til at
få opstillet nogle stationer
undervejs med ”fitness redskaber” af robuste materialer,

så man kan kombinere løb
med styrketræning.
Endvidere har en række frivillige bygget en skaterbane, til
fri benyttelse af børn, unge
og voksne. Det kræver en del
selvdisciplin at benytte
banen, hvor der ikke vil være
fast tilsyn. Det gælder både
med hensyn til sikkerhed,
hensyn til andre og hensyn til
omgivelserne.
Desværre har foreningen af
aktive forældre som nævnt
andet steds i bladet nedlagt
sig selv. Foreningen har været meget aktiv i forbindelse
med etableringen af skaterbanen. Fællesrådet vil gerne
takke alle, der har ydet en
stor frivillig indsats for, at
banen nu står der.
Konsekvensen af foreningens
nedlæggelse er, at skaterbanen ønskes overdraget til fritidsklubben, som om et års
tid vil flytte ind i de lokaler
som i dag rummer “Himmelblå”. Dermed bliver fritidsklubben nærmeste nabo til
banen, og personalet derfra
vil i et vist omfang kunne foretage tilsyn.

6

Fællesrådet vil gerne hermed
opfordre forældre til i så vidt
omfang som muligt at følge
deres børns aktiviteter på
skaterbanen og være med til
at sikre, at børn og unge
passer på anlægget og lære
dem at rydde op efter sig.
Der vil i den kommende tid
inden jul blive foretaget en
del beskæringer og oprydninger i ”granskoven” og i
nogle af buskadsbeplantningerne. Også pilehegnet omkring legepladsen vil der
blive ryddet op i med henblik
på at give ny kraft til planterne.
Som en lille sidegevinst til
byparkplanen er der også
afsat midler til at pynte på
rundkørslerne på Rødlundvej
og den nye rundkørsel på
Ketting Parkvej.
Den endelig parkplan har
endnu ikke været forelagt byrådet. Men det forventes, at
den snart vil komme til behandling.
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Harlev Idræts Klub fylder 50 år
Af Henning Jeppesen
Den 1. maj 2010 kan Harlev
Idrætsklub fejre 50 års jubilæum. Det er sandsynligvis
ikke den helt rigtige dato, da
det ikke har været muligt at
finde protokoller fra starten.
Ved 25 års jubilæet besluttede den daværende bestyrelse, at den 1. maj var startdatoen, idet der på dette tidspunkt blev overført penge fra
daværende Lillering Gymnastikforening til den nye klub,
som var sammenbragt af Lillering, Framlev og Harlev
Gymnastik- og ungdomsforeninger.
I Lillering forsamlingshus blev
der dyrket gymnastik, og i
Framlev blev der spillet fodbold. Harlev tog sig af håndbolden, men da der ikke var
rigtige stadions nogle af stederne, lånte eller lejede man
et stykke mark hos en landmand fra år til år. Man delte
marken med græssende køer, så inden træning og kamp
måtte medlemmerne i gang
med at fjerne kokasser. Selvsagt havde man heller ikke
omklædningsrum og badefaciliteter, så omklædning foregik i det fri med køerne som
måbende tilskuere.
Ind i mellem lå aktiviteterne
stille hen, enten fordi man

manglede baner eller ledere.
Det var 3 meget små foreninger, som havde svært ved at
klare sig både sportsligt og
økonomisk, så fremsynede
ledere i de tre foreninger
satte sig sammen og blev
enige om en sammenlægning af de tre foreninger.
Årsagen til at man fik etableret samarbejdet var naturligvis bygningen af Harlev
Framlev Fællesskole ’Næshøjskolen’ i 1959. Der var
både en rigtig gymnastiksal
og boldbaner med tilhørende
omklædningsrum, så nu begyndte det at ligne noget.
I starten havde foreningen
fået det ikke særligt mundrette navn Harlev-FramlevLillering Idrætsforening (HFL),
som blev bibeholdt de første
tre år.
Der blev formuleret vedtægter med 14 paragraffer, hvoraf
flere i dag kan virke lidt komiske, blandt andet nr. 4: ’
Enhver, der er fyldt 14 år, og
har fast ophold inden for foreningens område, kan optages som medlem’, eller nr.
11: ’Foreningen lader højst
afholde 4 baller halvårlig, og
styrelsen skal overvåge, at
der hersker god orden og
tone ved foreningens fester
og sammenkomster’.
Især syv personer gik forrest
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HIK`s tidligere formand gennem
mange år, Kaj Sommer

i forhandlingerne omkring sammenlægningen, og i opbygningen af den nye idrætsforening, nemlig Aase Ørnhøj,
Jørgen Leth Jensen, Irma
Schmidt, Jørgen Schmidt,
Aage Christensen, Kurt Pedersen og Børge Due Andersen.
Et af de store problemer var
at finde en passende repræsentation fra alle tre foreninger, samt et navn som tilgodeså alle tre foreninger.
Efter tre år blev navnet ændret til Harlev Idrætsklub ’HIK’.
Første formand blev Henning
Nielsen, som samme år afløstes af Arne Skjødt. Efter
ham fulgte Aage Christensen,
som sad til udgangen af
1962. Derefter sad Anders
Nielsen i en kort periode
inden Frode Lyngbak tog
over, og blev siddende til Kaj
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Sommer overtog roret i 1965.
Han må siges at være mere
sejlivet, idet han var formand
de næste 34 år. I Kajs tid
voksede klubben fra at være
en lille landsbyklub til en
overgang at være mellem de
ti største i Århus Kommune.
Kaj har virkelig været en
kæmpegevinst for sporten i
Harlev. Han var meget aktiv i
forbindelse med etablering af
idrætshal, svømmehal, ekstra
fodboldbaner og etablering
af grusbane, ligesom han var
utrættelig med at få grusbanen lavet om, da den første
var under al kritik. Selvfølgelig var han også meget aktiv
i etablering af lysanlægget.
Ved etableringen af tennisanlægget var han forkæmper
for, at dette kunne lade sig
gøre med hjælp fra HIK.
Takket være Kajs store indsats og vedholdenhed grænsende til stædighed, kan vi i
dag være stolte af at have et
af Aarhus Kommunes bedste
idrætsanlæg.
Ikke underligt af nogle kaldte
foreningen KSF, Kaj Sommers Forening. Kaj havde
dog i de 25 af årene en tro
væbner i Orla Kristensen,
som påtog sig hvervet som
kasserer. Begge blev udnævnt til æresmedlemmer,
og begge har modtaget både
JBU og DBU’s sølvnåle.
Orla Kristensen døde i 2009.
I erkendelse af at de rammer,
som var på skolen for et rigtigt klubliv, ikke var optimale,
blev der først i halvfemserne
arbejdet intenst på at etablere eget klubhus. Der var

mange forslag på bordet,
men de strandede af flere årsager, blandt andet på grund
af økonomien, men også på
grund af indbyrdes uenighed
afdelingerne imellem.
Derfor besluttede fodboldafdelingen sig for selv at bygge
sit klubhus i 1995 med senere udbygning i 2001. I forbindelse med klubhusbyggeriet
blev der ved hallen etableret
klublokale med tilhørende
køkken til de indendørs
idrætsgrene, så nu var der
større mulighed for at dyrke
det sociale klubliv i Harlev, i
hvert fald for de fleste af afdelingerne, men dog ikke
helt optimalt i forhold til et
samlet HIK,
For at afbøde lidt på dette,
blev der året efter bygget
kontor og mødelokale i hovedafdelingens regi, hvilket
har afbødet nogle af de værste mangler. Dette lokale bruges rigtig meget til møder for
samtlige afdelinger, ligesom
det fungerer som kontor for
Anne Marie 2 gange om
ugen. Anne Marie er ansat
kontordame, og var gift med
Orla, hun har nu betjent denne post med stor flid og dygtighed i 25 år.
Senest har tennisafdelingen
bygget eget klubhus, så i dag
kan HIK byde på virkelig fine
forhold for medlemmerne.
For at alle disse byggerier
kunne lade sig gøre, var det
af afgørende betydning, at
de blev udført ved frivillig arbejdskraft. Rigtig mange har
hjulpet til, ’ fra 14 til 75 år’
har man set personer i gang
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med byggearbejde, og der er
ydet rigtig mange arbejdstimer.
Efter Kaj Sommer, kom Kristian Jepsen til som formand,
han blev 2 år efter afløst af
Niels Momme, som efter 2 år
igen ønskede at forlade formandsposten. Efterfølgende
har undertegnede beklædt
denne post.
Enkelte afdelinger er faldet
fra, bl.a. basketafdelingen
som ønskede at stå på egne
ben, hvilket herfra skal beklages meget, men heldigvis
har vi et fint samarbejde med
ledelsen i basketklubben.
Endvidere er bordtennis og
idræt for unge ophørt på
grund af manglende medlemmer og ledere. Det samme gælder for en løberafdeling.
Der har været rigtig mange
ledere i klubbens 50 årige
virke, og de er mange, som
har tjent klub og medlemmer
i rigtig mange år som ledere,
længst har Kaj Sommer været med i 45 år, og mon han
ikke når at få de 50 år med?
Jeg tror det.
4 personer har modtaget
DBU’s sølvnål for mindst 25
års arbejde og 8 har modtaget JBU’s sølvnål.
32 har modtaget HIK’s sølvnål som gives for ti års ledergerning og 17 har modtaget
guldnålen, som gives for 25
års ledergerning. Det er imponerende, og vidner om
den interesse der er, for at
gøre HIK til en god klub at
være leder i.
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Der er opnået mange flotte
resultater gennem tiden, som
helt sikkert fortjener at blive
fremhævet. Det vil dog blive
for omfattende, og ikke alle
afdelinger er resultatorienterede. Men alt i alt, kan vi væ-

re stolte på medlemmernes
vegne for den måde, hvorpå
de har repræsenteret HIK.
Der er nedsat et udvalg, som
arbejder på et program til
festligholdelse af jubilæet,
som afholdes den 1. maj.

Forhåbentlig vil det blive en
minderig dag, som samtidig
er startskuddet på de næste
50 års idrætsliv i Harlev, og vi
håber, at der fortsat vil være
iderige personer som vil udvikle HIK i fremtiden.

Informationsbogen 2010/2011
Af Erik Andrésen,
formand Harlev-Framlev
Grundejerforening
En ny Informationsbog er på
vej, og for at den fremover
kan blive bedre og mere fuldkommen, kræver det lidt
hjælp fra alle med en adresse/telefon i Harlev.
I sidste udgave var der desværre mange, der var “faldet
ud”, hvilket skyldtes, at hvad

vi troede var den rigtige løsning, nemlig at købe “friske”
lister hos TDC, der viste sig
efterfølgende, at være aldeles ubrugelige og meget
mangelfulde.
Vi er i den situation, at vi ikke
kan få eller købe lister hos
det offentlige, da det vil være
i strid med registerloven. Det
har heller ikke været muligt
at få lister hos de lokale

vandværker. Derfor har vi nu
kun tilbage at bede DIG, kære borger i Harlev, om DIN
hjælp.
Se efter om din adresse/telefon står i den nuværende bog.
Gør den ikke det, da meddel
venligst de manglende oplysninger på denne mailadresse:
lisbethjohnsen@jubii.dk
eller benyt tallonen bagest
i bogen.

Nyt fra Harlev Bibliotek
Af Dorte Vind

Hvad skal barnet
hedde?
I november måned kunne
elever og personale på Næshøjskolen og alle borgere i
Harlev aflevere et forslag til,
hvad det nye kombibibliotek

i Harlev skal hedde. Flere af
forslagsstillerne havde gjort
sig meget umage og havde
foreslået skrifttype, farvevalg
og layout til deres navneforslag. Der blev i alt afleveret
78 forslag. Nogle af forslagene var sammenfaldende,
men der var 49 forskellige.
Forslagene viste stor efter-
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tænksomhed, fantasifuldhed
og iderigdom, og flere vedlagde også gode begrundelser for deres forslag.

Navnet bliver
Blandt de mange forslag valg
te styregruppen for kombibiblioteket, at det officielle
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navn bliver Harlev Bibliotek,
men at det i daglig tale og på
facaden blot benævnes Biblioteket. Flere af forslagsstillerne havde foreslået at videreføre folkebibliotekets navn og
givet begrundelser som, at
det er vigtigt, at navnet signalerer tilhørsforholdet til lokalsamfundet Harlev. Harlev
er en del af Århus, men det
er stadig også et veldefineret
lokalområde for sig selv, og
det medvirker til bevarelsen
af den lokale identitetsfølelse, at have sit eget bibliotek
– Harlev Bibliotek.

Vindere af
lodtrækningen
Vi har trukket lod blandt alle
de indkomne forslag. De tre

vindere er: Maja Bolt Poulsen, Anne Nielsen og Mads
Øbro.
Alle tre vindere har fået et
gavekort til en boghandel.

Byggeriet
Der var rejsegilde på det nye
bibliotek den 7. december
2009. Der blev bl.a. holdt tale
af rådmand for Børn og Unge
Jacob Bundsgaard Johansen
og skoleleder for Næshøjskolen Lars Mølgaard.
Byggeriet skrider planmæssigt frem, og der arbejdes
ihærdigt på en indretningsplan. Biblioteket holder lukket
i forbindelse med flytningen i
ugerne 16, 17 og 18. Vi forventer at åbne i de nye lokaler omkring den 10. maj.

Andet nyt
Nu kan lånerne i Århus få en
gratis SMS- eller mailbesked
3 dage før lånetidens udløb
og spare masser af kroner i
gebyrer for for sent afleverede materialer. Man kan tilmelde sig denne service på biblioteket eller via hjemmesiden, hvis man er logget ind
med lånerkortnummer/cpr.nummer og pinkode. Århus
Kommunes Biblioteker er på
vej med en ny hjemmeside,
og når dette nummer af Paraplyen når sine læsere i begyndelsen af marts måned er
den efter planen gået i luften.
Den findes på den samme
gamle adresse www.aakb.dk

Nyt fra Næshøjskolen

Af Lars Mølgaard – ny skoleleder på Næshøjskolen
Jeg er tiltrådt som ny skoleleder på Næshøjskolen 1. no-

vember 2009, er 50 år gammel og kommer fra tilsvarende job på Rønbækskolen i
Hinnerup. Jeg har arbejdet
som leder i folkeskolen siden
1992 og heraf som leder på
Rønbækskolen siden 2000.
Jeg er i øjeblikket ved at lære
Næshøjskolen og dens kultur
godt at kende. Jeg glæder
mig til det fortsatte arbejde
til glæde og gavn for alle på
skolen.
Mit håb er, at Næshøjskolen
også i fremtiden er byens
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skole og et naturligt samlingspunkt.

Ombygninger
på skolen
Ombygningerne er nu i gang
forskellige steder på skolen.
Det giver støj, støv og besvær i dagligdagen. Vi forsøger at få dagligdagen til at
fungere og hvis det bliver
nødvendigt lave alternativ
undervisning.
I øjeblikket er der ombygnin-

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN

ger i A-fløjen, hjemkundskab
og ved det nye bibliotek.
Men hvor skal der meget
ventilation til for at understøtte ændringerne!

gerne og samkøringen af registrene.

Harlev nye bibliotek

Skolebestyrelsens
årsmøde

Byggeriet af Harlevs nye bibliotek skrider planmæssigt
frem og byggeriet overholder
tidsplanen. Vi glæder os til
det færdige resultat og de
nye rammer.
Skolebibliotekarerne og folkebibliotekarerne er i fuld
gang med forberedelserne af
nedpakningen af bogsamlin-

Glæd jer allerede nu til de
nye rammer.

Skolens bestyrelse er i gang
med forberedelsen til årsmødet. Mødet bliver afviklet tirsdag den 20. april, så sæt
kryds i kalenderen.
Endelig tidsplan og program
følger senere.

Valg til
skolebestyrelsen
Der skal vælges ny skolebestyrelse i 2010. I modsætning
til tidligere skal den nye bestyrelse først tiltræde til november. Ændringerne skyldes
et forsøg i Århus Kommune
med valghandlingen. De kandidater, der opstilles til bestyrelsen, opstilles på forældremøderne efter sommerferien
og derefter laves der en valghandling. En anden nyskabelse er nedsættelse af valgperioden til 2 år.
Vi håber, at mange forældre
vil støtte op om skolen og
stille op til valget.

SuperVision Alarm Teknik
Af Ejgil Rahbek
Når man går rundt i HarlevFramlev området ser man
ofte navnet SuperVision på
en skilt ved døren eller andre
steder på huset. Et skilt, som
skal fortælle uindbudte gæster, at boligen eller forretningen er overvåget, og at det
ikke kan betale sig at bryde
ind eller brække noget op.
De fleste forbinder nok overvågning og adgangskontrol
med store landsdækkende
firmaer som Securitas eller
G4S, men det passer ikke
mere. I dag findes der en

Erhvervsbygningen på Cedervej kort efter indvielsen i 2009

række mindre og hastigt voksende alarmfirmaer, og et af
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dem ligger i Harlev, nærmere
bestemt på erhvervsarealet
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ved rundkørslen på Lilleringvej. Paraplyen har besøgt firmaet, og talt med den ene af
indehaverne, Søren Nedergaard.
Søren er født op opvokset i
Sjelle, uddannet ved Ravns
Elforretning i Galten og arbejdede en periode som elektriker ved Skovby El. Interessen
for alarmer og sikkerhed før te ham til ansættelse ved
G4S (tidligere Securitas),
hvor han fik en vagtuddannelse.
Sideløbende med ansættelse
ved G4S kørte Søren i sin fritid taxa i 2 år, hvor han tjente
penge til at kunne starte selv.
Det gjorde han ved at indrette forretningslokaler på Edelhofvej. Her startede han op
med alarmer og sikkerhed
sammen med sine to medindehavere, Per Harboe Lorentzen og Morten Bo Sørensen. Firmaet voksede hurtigt,
og på trods af flere udvidelser blev det for småt. Derfor
påbegyndtes et nyt stort
byggeri på Cedervej, og det
blev indviet i 2009. Her er der
god plads, så SuperVision
udlejer lokaler til andre firmaer. Og status på udlejningen
er, at alle kvadratmeter nu er
udlejet til 4 andre firmaer.
Privat har Søren og familie
boet på Edelhofvej i 20 år.
I dag er Søren gift med Lene,
og de har 2 børn hver fra
deres tidligere ægteskaber.
Så der er nok at se til. Lene
har også boet i Harlev i en

Et af firmaets produkter til
videoovervågning

årrække, og hun arbejder
ved privathospitalet Ciconia
i Århus. De er begge meget
aktive med sport, og Lene
deltager i fodboldafdelingens
arbejde i Eventudvalget, hvor
hun sammen med andre forældre skaber nogle gode foredrag og andre begivenheder.
”Sponsorering er en vigtig
del af firmaets markedsføring”, fortæller Søren. ”Men
det er ikke nok med kun at
sponsorere i Harlev, det er
også nødvendigt at vise flaget i andre byer”. Derfor er
firmaet også aktivt med
sponsorering i Galten, Skovby og i Skanderborg. I øvrigt
har firmaet kunder over hele
landet, og et blik på referencelisten viser firmaer som
Shell, Q8 og Hydro Texaco.
En af de store kunder er
McDonald’s, og firmaets systemer er installeret ved 70
af de ca. 100 restauranter i
Danmark. Lige for øjeblikket
er der fuld gang med at installere alarmsystemer på
McDonald’s nye restaurant
på banegården i Århus.
En af de begivenheder, som

har givet ekstra travlhed, var
Skovby-drabet. Efter denne
hændelse blev firmaet nærmest bestormet af bekymrede boligejere, og Søren vurderer, at denne hændelse i
sig selv gav ekstra ca. 70 nye
installationer.
Firmaet er underlagt nogle
skrappe krav fra myndighederne. F.eks. er det et krav, at
firmaet skal være ISO 9000
certificeret, og det er dyrt,
forsikrer Søren. ”Det koster
os omkring 100.000 kroner
om året at være certificeret,
men det er nødvendigt.” Et
andet krav fra myndighederne er, at er at alle medarbejdere skal have en ren straffeattest. ”Men det er vel et rimeligt krav, når man arbejder
med kontrol og sikkerhed”,
udtaler Søren.
Søren ser med optimisme på
fremtiden. De er nu 13 ansatte, og han forventer, at de vil
ekspandere yderligere. ”Det
er en branche i vækst”, forsikrer Søren, og som den
iværksætter han er, så ser
han mange muligheder for ny
vækst i branchen. I øvrigt er
det hans opfattelse, at alt for
mange potentielle iværksættere fokuserer alt for meget
på finanskrise og dårlige
tider. ”Se det som en udfordring i stedet for at se det
som et problem”, understreger han, og tilføjer ”at der altid er en udvej, det er bare
med at kunne se den” slutter
han.

